
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 10 december 2021 

Basisschool ’t Palet: www.bspaleteindhoven.nl / palet@skpo.nl 

Korein: www.korein.nl/wenckenbachstraat / wenckenbachstraat@korein.nl 

 

 

AGENDA 
MR Vergadering 15 december 2021 

Kerstviering 23 december 2021 

Alle leerlingen vrij 24 december 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Jaaropening 10 januari 2022 

Luizencontrole 11 januari 2022 

Volgende Nieuwsflits 21 januari 2022 

 

Alvast hele fijne feestdagen  

Dat wensen we groot en klein  

Samen met je naasten  

Geniet en heb het fijn  

 

Heb lief  

Respecteer, steun en accepteer elkaar  

We hebben eenieder nodig  

In het nieuwe jaar  

 

Een bijzonder jaar  

Komt hiermee tot zijn eind  

En allen hopen wij 

 Dat corona spoedig weer verdwijnt  

 

Aan jullie allemaal veel gezondheid en geluk  

En daarbij wensen we bovendien  

Zo gauw mogelijk weer  

Ouders in de school te zien 

 

 In 2022 gaan we weer aan de slag  

En pakken we mooie dingen op  

Samen met en van elkaar leren  

Dat wordt vast top.  

 

Voor 2021 de laatste nieuwsbrief  

Op naar 2023 en een fijne tijd 

En voor nu: alvast fijne feestdagen vol genot en gezelligheid.  

 

Namens team ‘t Palet 

Ruben & Raul 

 

https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.bspaleteindhoven.nl
mailto:palet@skpo.nl
http://www.bspaleteindhoven.nl/
http://www.bspaleteindhoven.nl/
https://azureskpo.sharepoint.com/sites/Palet/administratie/Gedeelde%20documenten/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202020-2021/www.korein.nl/wenckenbachstraat
mailto:wenckenbachstraat@korein.nl


 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s 

In een tijd waarin het erg lastig is om nieuwe leerkrachten te vinden zijn wij erg blij dat 

we voor de komende periode een passende oplossing hebben gevonden voor onze 

school. We gaan 3 studenten inzetten die bijna klaar zijn met hun studie, namelijk 

Nienke, Robin en Yori. Robin en Yori hebben ons de afgelopen weken al vaker uit de 

brand geholpen. Yori, Robin en Nienke stellen zich in deze nieuwsflits alvast aan u 

voor.  

 

 

 

Hoi mijn naam is Yori van Sambeeck. 

Sinds het begin van het jaar loop ik op maandag en dinsdag stage in 

groep 6 bij Kevin. Sinds kort ben ik ook werkzaam als 

vervanger/ondersteuner op ’t Palet. Ik doe dit de komende periode 

voor 2 dagen per week. Ik zit in de afrondende fase van mijn studie. 

Buiten het werk vind ik het ontzettend leuk om in het weekend te 

voetballen. Ik heb ontzettend veel zin om aan het werk te gaan! 

 

 

 

 

Mijn naam is Robin van Ark en ik woon in Eindhoven. Naast mijn 

studie voor leraar basisonderwijs zal ik vanaf januari 2022 3 dagen 

per week werkzaam zijn op 't Palet. Ook ben ik 2 dagen aanwezig 

voor studie gerelateerde zaken. Op de dinsdagen zal ik de juf van 

groep 1/2D gaan vervangen en de overige 2 dagen zal ik vooral 

groepjes kinderen in de onderbouw gaan ondersteunen. Ook sta ik 

paraat voor als er een juf of meester ziek is, zodat ik mijn zieke 

collega kan vervangen.  Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij 

altijd via de mail bereiken of even aanspreken voor of na schooltijd. 
 

 

 

Nienke Snellen 

Beste ouders en verzorgers, 

Binnenkort ga ik starten als leerkracht op ’t Palet. Hierbij stel ik mij 

graag alvast voor, maar hopelijk komt het snel tot een 

persoonlijke kennismaking. 

Ik ben Nienke (34) en ik woon met veel plezier in Waalre met mijn 

twee lieve katers Wouter en Jeroen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn 

om te lezen en ga ik graag uiteten met vrienden. Ook een 

spelletjesavond zal ik niet snel laten lopen! 

Op dit moment ben ik nog bezig met het afronden van de PABO, 

maar het eind is in zicht! Vanaf 10 januari 2022 zal ik twee dagen 

les gaan geven aan de kinderen in groep 3B. De overige twee 

dagen ben ik flexibel inzetbaar. 

Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan. Op naar een fijn, 

succesvol en mooie tweede helft van schooljaar ´21-’22!  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Oproep hulpouders 

In de nieuwsflits van 8/10 jl. deden we al een oproep aan ouders om bij te springen in 

noodsituaties (als er bijv. geen vervanging beschikbaar is). Deze oproep kwam n.a.v. 

het spontane aanbod van enkele ouders van de ouderraad. Er wordt dan gedacht 

aan bijv. ondersteunen bij het surveilleren, het geven van een knutselles of het een 

les geven aan de kinderen vanuit een eigen kwaliteit. We hebben een paar reacties 

mogen ontvangen (waarvoor dank); mocht u ook hierin iets kunnen en willen 

betekenen, laat het dan weten via het algemene mailadres van school: 

palet@skpo.nl. 
 

 

Aangepast traktatiebeleid 

 
 

            

Kerstattentie  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op onze school vinden wij lezen heel erg belangrijk! Wij stimuleren lezen op school en 

stimuleren graag dat kinderen thuis veel lezen. Lezen is niet alleen goed voor het 

oefenen van begrijpend of technisch lezen, maar ook zeker voor woordenschat, 

fantasie, concentratie en ter ontspanning.  

 

Om het lezen thuis en op school te promoten hebben wij iets 

bedacht. Alle kinderen op onze school krijgen vandaag een 

boekenbon ter waarde van 25 ,- euro mee naar huis! 

 

Deze boekenboek kan tot en met zaterdag 15 januari 2022 

ingeleverd worden op de kinderboekenafdeling bij 

boekhandel Van Piere in Eindhoven (centrum). Het is belangrijk dat u samen met uw 

kind(eren) de boekenbon gaat inleveren. Bij Van Piere zullen leerlingenlijsten liggen 

waarop medewerkers van Van Piere de naam van uw kind(eren) zullen afstrepen na 

het inleveren van de boekenbon. Gelieve hiervoor een ID of paspoort (van uw 

kind/kinderen) mee naar Van Piere te nemen. De boekenbon is uiteraard niet 

inwisselbaar voor geld en alleen in de winkel te besteden (dus niet online). Indien u 

minder besteedt dan 25 ,- euro dan krijgt u geen geld terug. Indien u meer besteedt 

dan 25 ,- euro dan wordt u verzocht dit zelf ter plekke bij te betalen.  

 

 

 

mailto:palet@skpo.nl


 

 

 

 

Maar dit is nog niet alles! Omdat wij het zó belangrijk vinden dat kinderen thuis lezen 

hebben we nog iets bedacht. Indien uw kind zijn/haar leerkracht een foto of filmpje 

laat zien waarop hij/zij leest of voorgelezen wordt en op school iets over het 

uitgekozen boek kan vertellen, dan mag uw kind ook nog eens een goodiebag op 

komen halen bij de directie van de school!  

 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan verneem ik het graag.  

 

Alvast prettige feestdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens team basisschool ’t Palet 

 

Ruben Adriaans 

Directeur bs. ’t Palet    

 
 

Wij Eindhoven 
 

Beste ouders en verzorgers, 

  

Wij zijn Lara en Henriette en zijn de contactpersonen vanuit WIJeindhoven voor 

basisschool ‘t Palet. 

Lara vervangt Annemiek. Annemiek gaat een andere functie uitvoeren binnen 

WIJeindhoven. 

  

De scholen zijn gelukkig weer geopend. Waardoor het weer mogelijk is om een 

spreekuur te hebben op het Palet. Helaas is het voor dit spreekuur nog wel van 

belang dat er een afspraak gemaakt wordt. Dat kan via de volgende e-

mailadressen: henriettescheepers@wijeindhoven.nl en larabouwmans@wijeindhoven.

nl. Het spreekuur vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00. 

  

WIJeindhoven kan ondersteuning bieden bij het volgende: werk, wonen, geestelijke 

gezondheid, financiën en opvoedvragen. Daarnaast kunnen we altijd kijken wat we 

voor u kunnen betekenen. WIJeindhoven werkt vanuit de talenten van de mens en 

wij willen vanuit daar de basis leggen voor een prettige samenwerking. 

  

Mochten er geen vragen zijn, maar wilt u graag een keer kennis maken. Bent u van 

harte welkom! 

  

Groetjes, 

Henriette Scheepers – 0655773729 

Lara Bouwmans – 0618947209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara & Henriette van WIJeindhoven 

 

mailto:henriettescheepers@wijeindhoven.nl
mailto:larabouwmans@wijeindhoven.nl
mailto:larabouwmans@wijeindhoven.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Inge Joeloemsing 

December 2021 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEESPLEZIER 
 

 
 
 
 
 

Ik zoek…een boek 
Heb je soms geen idee welk boek je wil 
gaan lezen met je kind? Of ben je op zoek 
naar een boek over een bepaald 
onderwerp? Kijk dan eens op onze 
startpagina’s voor de jeugd. Hier vind je 
bijvoorbeeld een overzicht van onze 
nieuwste kinderboeken, boeken over een 
onderwerpen als vriendschap, sprookjes of 
avontuur, maar ook tips voor e-books, 
luisterboeken of werkstukken en 
spreekbeurten. 
Voor 0-6 jaar kun je terecht op deze 
pagina.  
Voor 6-12 jaar kun je terecht op deze 
pagina.  
 

 DIGITALE GELETTERHEID 
 
Junior Einstein 
Wist je dat je met je bibliotheekabonnement 
gratis gebruik kunt maken van Junior 
Einstein? Op deze site kun je online oefenen 
voor allerlei vakken van de basisschool, zoals 
topografie, spelling en tafels. Als je klikt op 
een vak kun je daarna je groep kiezen. Kijk op 
deze handleiding hoe je hier gebruik van kunt 
maken. 
 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 
Workshop Radio-DJ & podcast maken 
Heb jij altijd al willen weten hoe je een Radio-
dj wordt en wat een radiopresentator allemaal 
doet? In deze workshop leer je dat je stem en 
allerlei dagelijkse voorwerpen echte 
instrumenten zijn. Je leert wat een podcast is; 
dat ze heel erg leuk zijn om naar te luisteren, 
maar vooral vet is om ze zelf te maken. 

Maandag 27 december. Meer informatie en 
tickets via deze link. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/collectie/jeugd-en-jongeren/0-6.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/collectie/jeugd-en-jongeren/6-12.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/web/handleiding-instruction-manual-junior-einstein-6-12.pdf
https://eindhoven.op-shop.nl/?tags%5B%5D=66&search=

